USNESENÍ
z 20. schůze rady města konané dne 11. ledna 2016
Číslo usnesení

obsah usnesení

odpovídá

termín

16/20/426 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 11.01.2016.
16/20/427 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 19. schůze
Rady města konané dne 30.12.2015.
16/20/428 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výjimku všem žadatelům o
veřejnou finanční podporu za rok 2015 z rozpočtu města Město Albrechtice při vyúčtování
nákladů, provozních výdajů, spotřebních materiálů, dopravy a jiných za rok 2015 tak, aby
společné náklady mohly být hrazeny v plné výši a nemusely se podělovat.
16/20/429 Rada města schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 5000 Kč SKP
Bruntál, Partyzánská 9, 792 01 Bruntál, IČ: 47656964 z rozpočtu města Město Albrechtice na
XIII. ročník mezinárodního turnaje policejních složek v sálové kopané, který proběhne
13.2.2016 a pověřila starostu podpisem smlouvy.
16/20/430 Rada města schválila změnu v položkovém rozpočtu Klubu důchodců Město
Albrechtice v projektu na pravidelnou činnost dětí a mládeže do 19 let a seniorů nad 63 let na
rok 2015.
16/20/431 Rada města schválila SŠZS Město Albrechtice, Nemocniční 11, 793 95 Město
Albrechtice poskytnutí věcného daru ve výši 1000,-Kč na XVI. Zemědělský ples, který se
bude konat dne 4.3.2016.
16/20/432 Rada města schválila bezúplatné použití městského znaku, p. Petrovi Houzarovi,
Švermova 272, 625 00 Brno, pro účely obrazové přílohy vědecké publikace „Klíč ke znakům
měst České republiky“.
16/20/433 Rada města schválila Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole
Město Albrechtice, Opavická 1, Město Albrechtice 793 95, poskytnutí věcného daru do výše
1000,-Kč na tradiční školní ples konaný dne 30.1.2016.
16/20/434 Rada města schválila rozpis závazného ukazatele provozního příspěvku pro rok
2016 - pro Základní školu Město Albrechtice ve výši 4 740 000,- Kč, z toho 452 000,- Kč na
dokrytí mzdových výdajů a pro Mateřskou školu Město Albrechtice ve výši 1 977 000,- Kč,
z toho 150 000,- na účelově určené opravy. Odvod z odpisů u Mateřské školy Město
Albrechtice ve výši 120 000,- Kč pro rok 2016.
16/20/435 Rada města schválila výši stravného poskytovaného zaměstnanci
zaměstnavatelem pro cestovní náhrady poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem na rok
2016 s platností od 1.1.2016 ve výši 75 Kč trvá-li, pracovní cesta 5 až 12 hodin, 115Kč, trvá-li
pracovní cesta déle než 12 hodin až 18 hodin, 180Kč trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
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16/20/436 Rada města schválila tvorbu a čerpání Fondu zaměstnanců na rok 2016 pro město
Město Albrechtice, kde příjmy jsou plánovány ve výši 679.104,16Kč a výdaje jsou plánovány
ve výši 596.920,-Kč, viz. příloha a nepeněžité odměny z Fondu zaměstnanců pro rok 2016
k příležitosti životního jubilea a pracovního výročí zaměstnanců, dle návrhu.
16/20/437 Rada města stanovila od 1.1.2016 celkový počet zaměstnanců obce ve výši 47,
z toho 16 zaměstnanců zařazených do obecního úřadu a 1 zaměstnance zařazeného do
organizační složky (knihovna) a 30 zaměstnanců města (sběrný dvůr).
16/20/438 Rada města doporučila zastupitelstvu města ponechat odměnu v původní výši tj.:
za funkci člena rady města 1.500,-Kč, člena zastupitelstva 600,-Kč, předsedy výboru či
komise 600,-Kč, členů výborů či komise na 400,-Kč a členu komise nebo výboru, který není
členem zastupitelstva 400,- Kč s platností od 1.2.2016.
16/20/439 Rada města doporučila zastupitelstvu města stanovit měsíční odměnu nově
zvolenému předsedovi finančního výboru ve výši 600,-Kč s platností od 1.2.2016.
16/20/440 Rada města doporučila ZM schválit Smlouvu o zřízení služebnosti Čj.
58630/2013-25, (TS-VB 2013/0223 OLC), mezi vlastníkem České dráhy, a.s., Praha 1,
Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 70994226, oprávněným SŽDC, státní organizace,
Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 , IČ 70994234 a investorem město
Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228. a pověřit
starostu podpisem smlouvy.
16/20/441 Rada města doporučila ZM schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
bankovní záruky mezi Komerční bankou a.s. se sídlem v Praze a Městem Město Albrechtice,
nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
16/20/442 Rada města doporučila ZM schválit Dodatek č. 2 k Zástavní smlouvě
k pohledávce mezi Komerční bankou a.s. se sídlem v Praze a Městem Město Albrechtice,
nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
16/20/443 Rada města schválila inominátní Smlouvu o zajištění kulturních služeb na zámku
Linhartovy na rok 2016, mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 10, 793 95 Město
Albrechtice IČ: 00296228 a panem Jaroslavem Hrubým, Sovova 1016/19, Krnov 794 01, IČ:
10597301 a pověřila starostu podpisem smlouvy.
16/20/444 Rada města schválila Smlouvu o poskytování regionálních knihovnických služeb
mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice IČ: 00296228 a
Městskou knihovnou v Bruntále, se sídlem Bruntál, Školní 723/2, IČ: 66185033 zastoupenou
ředitelkou Mgr. Hanou Polcarovou a pověřila starostu podpisem smlouvy.
16/20/445 Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu
Moravskoslezského kraje – Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok
2016, uzavřít smlouvu o poskytnutí této dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nabýt
tuto dotaci a pověřila starostu podpisem smlouvy.
16/20/446 Rada města revokovala usnesení 15/18/408 , kterým byl schválen záměr
pronájmu pozemků p.č. 1050 zastavěná plocha, výměra 87 m2, p.č. 1051 zahrada, výměra 849
m2 a p.č. 1052 zahrada, výměra 1 303 m3, k.ú. Město Albrechtice.
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16/20/447 Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy 249/N/2008 na pronájem
pozemku p.č. 165/1 část, zahrada, k.ú. Burkvíz s paní Ing. Bohumilou Leštínskou, Norberta
Frýda 2, 700 30 Ostrava, dohodou k 31. 12. 2015.
16/20/448 Rada města schválila záměr pronájmu parcely p.č. 769 zahrada, výměra 306 m2,
k.ú. Město Albrechtice.
16/20/449 Rada města schválila záměr pronájmu parcel p.č. 1050 zastavěná plocha, výměra
87 m2, p.č. 1051 zahrada, výměra 849 m2, k.ú. Město Albrechtice.
16/20/450 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 373 část ostatní plocha o výměře
44 m2, k.ú. Linhartovy paní Janě Štefkové, Linhartovy 67, 793 95 Město Albrechtice jako
přístup k nemovitosti od 1.2.2016 na dobu neurčitou za celkovou cenu pronájmu 44,- Kč/rok.
16/20/451 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 1000 část zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 95 m2, k.ú. Město Albrechtice jako posezení a místo na hraní pro děti paní
Monice Plavnické, Nerudova 6, 793 95 Město Albrechtice od 1.2.2016 na dobu neurčitou za
celkovou cenu nájmu 95,- Kč/rok.
16/20/452 Rada města odložila projednání vyjádření souhlasu a zřízení věcného břemene
inženýrských sítí na akci: „Bezkontaktní myčka automobilů Město Albrechtice“ a uložila
přizvat žadatele do rady města, k dořešení umístění inženýrských sítí na pozemku města.
16/20/453 Rada města jmenovala členy řídící skupiny KPSS Albrechticka a to: Bc. Jiří
Boháček, Mgr. Hana Hlisnikovská, Jarmila Helienková, Martin Špalek, Helena Petreková,
Mgr. Jana Hančilová, Bc. Andrea Polišenská.

…………………………….
Luděk Volek

………………………………………..
Martin Špalek - místostarosta
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